
6.05 «Ла ві мо мант» 
(16+).

7.00 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).

8.20 М/ф «Ма рын і яго 
сяб ры» (0+).

8.45, 13.10 М/ф «Ці мон і 
Пум ба» (0+).

9.20 Се ры ял «Ма мач кі» 
(16+).

11.20, 1.10 Се ры ял «Ва-
ро ні ны» (12+).

12.50 «Ера лаш» (6+).

13.45 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь» (16+).

14.45 Тры лер «Ка ма тоз-
ні кі» (16+).

16.55 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам» (16+).

17.55, 0.15 «Ураль скія 

пель ме ні» (16+).

19.00 Се ры ял «Два баць-

кі і два сы ны» (16+).

21.00, 5.10 Се ры ял «Псі-

ха ла гі ні-2» (16+).

22.00 Мю зікл «Эні» (0+).

2.25 Се ры ял «Бяз моў ны 

свед ка» (16+).

3.40 Скетч-шоу «Ад на за 

ўсіх» (16+).

4.20 Скетч-шоу «6 кад-

раў» (16+).

6.30 «Пеш шу...» Маск ва 

Гі ля роў ска га.

7.05, 13.35, 19.45 «Жан-

чы ны-ва яў ні цы». Дак. 

фільм [СЦ].

8.00 «Ле ген ды су свет-

на га кі но». Тац ця на Са-

мой ла ва.

8.30 «На ша кі но. Чу жыя 

бе ра гі». Дак. се ры ял.

9.15, 21.55 «МУР. 1945». 

Се ры ял [СЦ].

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

На ві ны куль ту ры.

10.15 Кі но пра кі но. 

«Пры ві тан не, я ва ша 

цёт ка!» Як сю ды тра пі ла 

гэ тая лэ дзі?» Дак. фільм 
[СЦ].

11.00 «Сі та і Ра ма». Се-
ры ял.

12.35 «Ак са ка вы. Ся мей-
ныя хро ні кі». Дак. се ры-
ял. 1-я се рыя.

13.15, 21.40, 2.40 «Пер-
шыя ў све це». Дак. се-
ры ял.

14.30 «Ма на лог у 4 част-

ках. Ар мен Мядз ве дзеў». 

Част ка 1-я [СЦ].

15.10, 23.35 Кі но+тэ-

атр. Дзміт рый На за раў у 

філь ме-спек так лі «Аба-

нент ча со ва не да ступ-

ны».

16.15 «Лі нія жыц ця». 

Дзміт рый На за раў.

17.10, 2.15 «Го рад № 2». 

Дак. фільм.

17.50, 0.40 Між на род ны 

фес ты валь Мсці сла ва 

Рас тра по ві ча.

18.45, 1.35 Да 85-год дзя 

з дня на ра джэн ня Ана-

то ля Са ла ні цы на. «Аст-

ра вы».

20.40 «Доб рай но чы, ма-

лыя!»

21.00 Кі но пра кі но. 

«Маск ва сля зам не ве-

рыць» — вя лі кая ла та-

рэя». Дак. фільм [СЦ].

22.45 Зор кі рус ка га 

Аван гар да. «Сяр гей Мі-

хай ла віч Эй зенш тэйн — 

ар хі тэк тар кі но» [СЦ].

6.00, 16.00, 22.00 «На ро-

джа ныя ў СССР» (12+).

7.00 Фільм-кан цэрт «Як 

гэ та ра бі ла ся ў Адэ се, 

або Адэ сі ты ўсіх кра ін 

яд най це ся». 1991 год 

(12+).

8.25, 15.45, 17.00, 19.05, 

21.45, 23.00, 1.10, 2.45, 

5.25 Му зыч ная на сталь-

гія (12+).

9.00, 15.00, 21.00 «Мі ну-

лы час» (12+).

9.45 Маст. фільм «Апош ні 

пал кі за ка ха ны» (16+).

12.00 «Се вА ло гія» з Се-

вам На ўга род ца вым: 

«Майк На ву мен ка». 2005 

год (18+).

13.00 Фільм-спек такль 

«Прый шоў муж чы на 

да жан чы ны». 1990 год 

(16+).

18.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 

«Ку ды з'е хаў цырк?» 

2006 год (12+).

19.20 Маст. фільм «Ва-

шы пра вы?» (12+)

0.00 Маст. фільм «Но вы 

дом» (12+).

1.40 Дак. фільм «Яў ген 
Габ ры ло віч» (12+).

3.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).

4.00 «Пад зна кам за-
дыя ка. Дзе ва». 1992 год 
(12+).

0.00, 2.15, 7.00, 9.35, 
12.50, 19.00, 22.15 Тэ ніс. 
US Open.

2.00, 22.00 Тэ ніс. «Гейм, 
Шэт і Матс».

8.00, 11.30, 15.30 Ве ла-
спорт. «Ву эль та».

14.00 Кон ны спорт. Ку-
бак на цый.

15.00 «Най леп шае з кон-
на га спор ту».

18.45 Ве ла спорт. «Ву эль-
та»-эк стра.

0.55 Вы со кі блан дзін у 
чор ным ча ра ві ку (12+).

2.35 Ку зе ны (16+).

4.25 Смерць на па ха ван-
ні (16+).

6.05 Эйр Аме ры ка (16+).

8.20 Рыб ка па іме ні Ван-
да (16+).

10.25 Да чор та на ро гі 
(16+).

12.05 Ка роль ве ча ры нак 

(16+).

13.55 Пры кінь ся ма ім му-

жам (16+).

15.55 Не па гра жай паўд-

нё ва м у цэнт ра лу, па пі ва-

ю чы сок у ся бе ў квар та-

ле (16+).

17.35 Са ка віц кія ка ты 

(16+).

19.30 З жыц ця тай ных 
аген таў (12+).

21.10 Дзі кая штуч ка 
(16+).

23.05 Ад ной чы пе ра сту-
піў шы за кон (6+).

6.00 М/ф (6+).

7.15 «Шко ла док та ра Ка-
ма роў ска га» (6+).

7.45 «Док тар І...» (16+)

8.15, 19.05, 2.55 «Парфу-

мерка». Се ры ял (12+).

10.00, 23.50 «Улег цы» 

(12+).

10.30, 14.50, 4.30 «Суд 

ідзе». Дак. се ры ял 

(16+).

12.10, 17.55 «Ва раж біт-

ка» (12+).

13.45, 16.50 «Міс тыч ныя 

гіс то рыі» (12+).

15.55 «На ту раль ны ад-

бор» (12+).

21.05 «Пад ку па лам». 

Се ры ял (16+).

22.55 «90-я» (16+).

0.20 «Звыш на ту раль-

нае». Се ры ял (16+).

1.05 «Кні га Ілая». Ба я вік 

(16+).

6.10, 18.00 За ла ты век 

(16+).

8.40 1 + 1 (16+).

11.10 12 га доў раб ства 

(16+).

13.55 Джэйн Эйр (12+).

16.10 Аб ліч чы ў на тоў пе 

(16+).

20.10 Ула да стра ху 

(16+).

22.20 Ня вес та, якая збег-

ла (16+).

0.30 Што ха вае хлус ня 

(16+).

2.10 Вы пад ко вы муж 

(16+).

4.00 Па ра лель ныя све ты 

(16+).

7.30 Я бу ду по бач (16+).

9.20 Гід раў лі ка (16+).

11.20 Сэл фі (16+).

13.30, 14.55 Веч ны вод-

пуск. 1—4-я се рыі (16+).

15.25 Цём ны свет: раў-

на ва га (12+).

17.20 Ка хан не ў вя лі кім 

го ра дзе-3 (12+).

18.55, 5.30 Зло дзей 

(16+).

20.45 Як я стаў рус кім 

(16+).

22.30 Дуб роў скі (16+).

0.55 Ган на Ка рэ ні на. Гіс-

то рыя Врон ска га (12+).

3.30 На пар нік (12+).

6.00 Зо на бу даў ніц тва 

(16+).

6.25 Ін жы нер ныя ідэі 

(16+).

7.15, 12.45 Свят ло на 

краі зям лі (16+).

8.05 Зо ла та ў ха лод най 

ва дзе (16+).

9.40 Тай ная гіс то рыя 

(16+).

10.25 Ка ра лі шахт (16+).

11.15, 16.40 Ін стынкт вы-

жы ван ня (16+).

14.20 Цу ды ін жы не рыі 

(16+).

15.05, 21.20, 2.50 Рас-

сле да ван ні авія ка та-

строф (16+).

15.55 Між на род ны аэ ра-

порт Ду бай (16+).

18.10, 22.05, 0.30, 3.35 

Па да рож жы з Гор да нам 

Рам зі (16+).

19.45 Па на ра ма 360 

(16+).

20.35, 4.25 Аў та-SOS 

(16+).

22.55 Па да рож жы ку ха-

ра (16+).

23.40 Ліх ту гі за мя жой 

(16+).

1.15 Ува рван не на Зям-

лю (16+).

2.00 Мя жа (16+).

5.10 Без раз важ ныя вы-

на ход ні кі (16+).

5.35 На ву ко выя не да рэ ч-

нас ці (16+).

8.00, 11.10, 21.15 Як гэ та 

зроб ле на? (12+)

8.25, 18.30, 1.50 За ла ты 

шлях Пар ке ра Шна бе ля 

(16+).

9.20, 16.40, 22.10 Ма хі на-
та ры (12+).

10.15, 14.50, 17.35, 2.45 
Хут кія і гуч ныя (16+).

12.05, 23.05 Скла ды 
(16+).

13.00 Бра ты Ды зель 
(12+).

19.25, 7.10 Чы гун ка 
Аляс кі (12+).

20.20, 5.30 Па ляў ні чыя 
на ста рыз ну (12+).

0.00 Дзі кія экс пе ры мен-

ты (12+).

0.55, 6.20 Эд Ста фард: 
го лае вы жы ван не (16+).
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6.25 «Іс насць».

6.50, 21.45 Ме лад ра ма «Уця-
кач ка». 1—4-я се рыі (16+).

8.25 Ку лі нар ная дып ла ма тыя 
(12+).

9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.

9.10 «Марш рут па бу да ва ны» 
(12+).

9.50 «Зда роўе» (12+).

10.45 «Да ча» (12+) [СЦ].

11.25 «Гіс то рыі вы ра та ван ня» 
(12+).

12.10 «Код на цыі». Дак. фільм 
(12+).

13.20 Ме лад ра ма «Вод пуск ле-
там» (12+).

15.15 «Кра і на».

15.45 Ме лад ра ма «Род нас ныя 
су вя зі». 1—4-я се рыі (16+).

20.00 «Ма ка ён ка, 9».

21.00 «Па на ра ма».

1.00 «Дзень спор ту».

7.00 Се ры ял «Ста ма то лаг» 
(16+).

8.50, 21.55 «Тэ ле ба ро метр».

8.55 Ані ма цый ны фільм «Ма да-
гас кар-3» (12+).

10.20 «Ве ру не ве ру» (16+).

11.15 «Хто я?» (12+)

11.35 «Ка пей ка ў ка пей ку» 
(12+).

12.10 «Ка мень, на жні цы, па пе-
ра» (16+).

12.45 «Па нен ка-ся лян ка» (16+).

13.40 «Вя сель ны па мер» (16+).

14.35 «Ка лі мы до ма». Скетч кам 
(16+).

15.05 Ка ме дыя «Зна ём ства з 
Фа ке ра мі-2» (16+).

16.45 «Та та па паў» (16+).

17.40 «Да па ба чэн ня» (16+).

18.30 Ме лад ра ма «Доб рай ра-
ні цы» (12+).

20.15 Фан тас ты ка «Пры від у 
да спе хах» (16+).

22.00 «Спорт ла то 6 з 49», 
КЕ НО.

22.05 Фан тас ты ка «Тэр мі на-
тар: ге не зіс» (12+).

0.05 «Сыг рай мя не, ка лі змо-
жаш» (12+).

7.35 «Сі ла ве ры».

8.00, 14.50, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.

8.20, 15.10, 20.35 «Гэ ты дзень».

8.25 «Хто смя ец ца апош нім». 
Ка ме дыя (12+) [СЦ].

10.00 «Жы вая куль ту ра». Не-

глюб ская на род ная тэкс тыль ная

тра ды цыя. Не глюб скія руч ні кі 

(в. Не глюб ка, Вет каў скі ра ён, 

Го мель ская воб ласць).

10.25 «Бе ла рус кая кух ня». Квас 

на мя се або гры бах з іль ня ным 

на сен нем.

10.55 «Спя вае Бе ла русь».

11.45 «12 крэс лаў». Ка ме дыя 

(12+) [СЦ].

14.25 «На ву ка ма нія» (6+).

15.15 «Пра ві лы гей ме ра». 

Маст. фільм (6+) [СЦ].

17.05 «Сла вян скі ба зар у Ві цеб-

ску-2017». Ан самбль «Сяб ры».

18.50 «Пас ля кір ма шу». Ка ме-

дыя (12+) [СЦ].

20.00 «Су раз моў цы».

20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

21.05 «Анас та сія Слуц кая». 

Маст. фільм (12+) [СЦ].

22.40 «Якуб Нар ке віч-Ёд ка. 

Утай ма валь нік ма ла нак, або 

«Элект рыч ны ча ла век». Дак. 

фільм (12+).

23.30 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі».

7.00 Спорт-мікс.

7.10, 21.20 Лёг кая ат ле ты ка. 

Чэм пі я нат Бе ла ру сі.

9.45 Свет анг лій скай прэм' ер-лі-

гі. Ві дэа ча со піс.

10.15 Ха кей. Лі га чэм пі ё наў. 

«Юнац тва-Мінск» (Бе ла русь) — 

«Ла за на» (Швей ца рыя).

12.15 Вя лі кі спорт.

13.00 Дзю до. Чэм пі я нат све ту. 

Паў фі на лы. Фі на лы.

14.30 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 

«Са ўтгэмп тан» — «Ман чэс тэр 

Юнай тэд».

16.20 Фак тар сі лы.

16.50 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 

«Ман чэс тэр Сі ці» — «Брай тан». 

(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)

18.50 Трэ ні ро вач ны дзень.

19.20 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 

«Берн лі» — «Лі вер пуль». (У пе-

ра пын ку — Спорт-цэнтр.)

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) 

«На шы на ві ны».

7.10 «Іг рай, гар мо нік лю бы!» 

(12+)

8.00 «Жэ ня Бе ла ву саў. Та кое ка-

рот кае ле та» (12+).

9.10 «Сло ва го на ру» (12+).

10.00 Ме лад ра ма «Са мая аба-

яль ная і пры ваб ная» (6+).

11.30 «Ган на Гер ман. Дом лю бо-

ві і сон ца» (12+).

12.30 Се ры ял «Чу жая жан чы-
на» (16+).
16.20 «Хто хо ча стаць міль я не-
рам» (12+).

17.50 «Сён ня ве ча рам» (16+).

20.00 «На шы на ві ны». Су бот ні 
вы пуск.

20.45 «Ме тэа гід».

21.10 Дра ма «Біт ва за Се ва сто-
паль» (12+).
0.50 «Пра ка хан не» (16+).

6.00 «Ле ген ды СССР» (16+).

7.40 «Ан фас».

8.00 «Са мая ка рыс ная пра гра-
ма» (16+).
8.50, 22.55 Да ку мен таль ны пра-
ект (16+).
9.40 «Мінск і мін ча не».
10.15 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
10.45, 13.40, 16.40 «Мар' ін гай». 
Се ры ял (16+).
13.30, 16.30, 19.30 На ві ны 
«24 га дзі ны».
19.55 «СТБ-спорт».
20.05 «За сак рэ ча ныя спі сы» 
(16+).
0.15 «Ба ец». Се ры ял. За ключ-
ныя се рыі (16+).

6.00 «Міль ён пы тан няў пра пры-
ро ду» (6+).
6.10, 7.20, 4.15 М/ф (6+).
6.20 «Са юз ні кі» (12+).
6.50 «Та кія роз ныя» (16+).
8.25 Дак. фільм «Прэ зі дэнт. 65» 
(12+).
9.25 «На ро джа ныя ў СССР. Пес-
ня ры» (12+).
10.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
10.15 «Як у рэ ста ра не» (12+).
10.45 Се ры ял «Дзяр жаў ная 
граніца. Мы наш, мы но вы...» 
(12+)
13.40, 16.15, 19.15 Се ры ял 
«Дзяр жаў ная граніца» (12+).
21.50 Маст. фільм «Зва рот най 
да ро гі ня ма» (12+).
2.00 Маст. фільм «За бы тая ме-
ло дыя для флей ты» (12+).

7.00 «Ра ні ца Бе ла ру сі».
10.00 «Сто да ад на го» (12+).
11.00 Вест кі.
11.20 «Пя цё ра на ад на го» 
(12+).

12.15 Маст. фільм «Рыф му ец-
ца з ка хан нем» (12+).
14.15 Маст. фільм «Вось гэ та 
ка хан не!» (12+)

16.15 Маст. фільм «За кля тыя 
сяб роў кі» (12+).

19.45 «Плюс мі нус». На двор'е на 

ты дзень.

20.00 Вест кі ў су бо ту.

20.55 «Пры ві тан не, Анд рэй!» 

(16+)

22.40 Маст. фільм «Свя тая 
хлус ня» (12+).

6.20 «Аст рап раг ноз».

6.30 Terra іncognіta. Бе ла русь не-

вя до мая (6+).

7.00 «Зра зу мець і абяс шко-

дзіць» (12+).

7.30 Іх но ра вы (0+).

8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.

8.20 «НЗ.by».

8.50 «Ура чэб ныя тай ны плюс» 

(12+).

9.25 «Га ра ды Бе ла ру сі» (6+).

10.25 Га лоў ная да ро га (16+).

11.10 «Ежа жы вая і мёрт вая» 

(12+).

12.05 Ква тэр нае пы тан не (0+).

13.10 «Па е дзем, па я дзім!» (0+)

13.55 Се ры ял «Мян тоў скія вой-
ны» (16+).

16.25 «След ства вя лі...» (16+)

19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба чан-

не».

20.40 Се ры ял «Шэф» (16+).

0.10 Ка ме дыя «Кант ракт на ка-
хан не» (16+).

7.00, 15.15, 19.00, 21.15, 1.05 
«На двор'е» + «Эра на».

7.05 М/ф «Ца рэў на-жа ба».

7.45 Ка ме дыя «Па ла са ты 
рэйс» (12+).

9.15 Дэ тэк тыў «Зла віць зло-
дзея» (16+).

11.05 «Утрам дзія».

11.10 Фан тас ты ка «Лю дзі Х. 
Апа ка ліп сіс» (12+).

13.35 Вес тэрн «Ма лыш Кід» 
(18+).

15.20 «Гля дзім усёй сям' ёй». 

М/ф «Ле ген ды нач ных вар та-

вых».

17.00 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка». 

М/ф «Ма шы ны каз кі».

17.15 Тры лер «Пры ват ны дэ-
тэк тыў» (12+).

19.05 «Рэ аль ны біз нес» (6+).

19.10 «Па ма ты вах рэ аль ных 
па дзей». Дра ма «72 га дзі ны» 
(16+).

20.50 «Ве чар ні ца» (0+).

21.05 «Фэшн іs my пра фэшн».

21.20 «Жорст кія муж чын скія 
гуль ні». Ба я вік «Брат» (16+).

Беларусь 2Беларусь 2

Беларусь 1Беларусь 1

Беларусь 3Беларусь 3

Беларусь 5Беларусь 5

РТР—РТР—
Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

субота, 31 жніўня

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

аўторак, 27 жніў ня

МIРМIР

ТБ3ТБ3

1712 5

СТБСТБ


